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FELCO 820
Μία εξατομικευμένη, ολοκληρωμένη λύση

Πλήρως σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στην Ελβετία, στη

Watch Valley, το FELCO 820 παρέχει άνεση και απόδοση

που δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτές κανενός άλλου

ηλεκτρικού, φορητού εργαλείου κλαδέματος.

Αυτό το μοντέλο υψηλής τεχνολογίας είναι το αποτελέσμα

της συνεργασίας μεταξύ των εταιριών FELCO και FELCO

Motion (θυγατρική εταιρία της FELCO που ειδικεύεται στο

σχεδιασμό, στην προσαρμογή και στη συναρμολόγηση

ηλεκτρικών, φορητών εργαλείων) και των εξαιρετικά υψηλού

επιπέδου ελβετών συνεργατών ανάπτυξης.

Η FELCO, ο κορυφαίος κατασκευαστής σε παγκόσμιο

επίπεδο σε ψαλίδια κλαδέματος και κοπτήρες καλωδίων έχει

σαν στόχο της να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και

προσδοκίες των επαγγελματιών κλαδευτών.



Ανακαλύψτε τα πλεονεκτήματα του FELCO 820 κατά το
κλάδεμα.

Πλεονεκτήματα
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Δύναμη

Ταχύτητα

Αξιοπιστία

Εργονομία

Αποτελεσματικότητα



Δύναμη

Το FELCO 820 μπορεί να κόψει

χωρίς προσπάθεια κλαδιά με

διάμετρο έως και 45 mm. Η ανάγκη

του να καταφύγει κανείς στα πριόνια

για την κοπή ξύλου μειώνεται

σημαντικά, εξασφαλίζοντας με τον

τρόπο αυτό τόσο  εξοικονόμηση

χρόνου όσο και σημαντικά αυξημένη

παραγωγικότητα!
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πολλαπλών χρήσεων για
κοπή διαμέτρων σε φάσμα
από 1 έως 45 mm.



Ταχύτητα
Η λειτουργία "ημι-ανοίγματος" εξυπηρετεί

στο να ανοίγουν οι λεπίδες τόσο όσο

χρειάζεται.  Η επιλογή αυτή, η οποία

ενεργοποιείται αυτόματα, παρέχει

πολύτιμη εξοικονόμηση χρόνου κατά την

κοπή μικρών διαμέτρων.



Εργονομία

Αξιοπιστία

Η ιδανική διάμετρος του

σώματος του εργαλείου και

η σκανδάλη με ελατήριο

προσφέρει τέλειο χειρισμό.

Ελαφρύ και λεπτό το γιλέκο

μεταφοράς  ισοκατανέμει το

βάρος, κι έτσι η εργασία

ολοκληρώνεται με άνεση με

μία ή δύο μπαταρίες.

Ο προσεκτικός σχεδιασμός από κράμα σφυρηλατημένου

αλουμινίου του σώματος του εργαλείου αποτρέπει την

εισχώρηση σκόνης και ξένων σωματιδίων μέσα στο

μηχανισμό του ψαλιδιού. Το κράμα σφυρηλατημένου

αλουμινίου εγγυάται μεγάλη αντοχή ενώ μειώνεται έτσι το

βάρος που εφαρμόζεται στο χέρι. Τα παραπάνω

αναφερόμενα στοιχεία σε σχέση με τη θρυλική ποιότητα του

εμπορικού σήματος και τους δείκτες αντοχής, μετατρέπουν

το FELCO 820 σε ένα επαγγελματικό εργαλείο, με συμπαγή

σχεδιασμό και μεγάλη διάρκεια ζωής.
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Αποτελεσματικότητα

Το FELCO 820

χρησιμοποιεί την τεχνολογία

ανάκτησης της ενέργειας

KERS, με τον τρόπο που

αυτή εφαρμόζεται στη

Φόρμουλα 1. Αυτό το

έξυπνο σύστημα

αποθήκευσης ενέργειας

συντελεί στην αύξηση της

ζωής της μπαταρίας κατά

ένα ποσοστό μεγαλύτερο

από 10%.
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Πεδία
εφαρμογής

Το FELCO 820 είναι ιδανικό για όλες τις
καλλιέργειες.



Δενδροκομία
Λειτουργία "ημι-ανοίγματος" για γρήγορο και εκριβείας
κλάδεμα.
Ελαφρύ σύστημα μεταφοράς, με στενή εφαρμογή στο
σώμα.
Εγγυημένη ασφάλεια χάρη στη λειτουργία αναμονής.

Πάρκα και κήποι
Εξαιρετικό αποτέλεσμα στην επούλωση των τομών

που κλαδεύονται με το FELCO 820, φροντίζοντας έτσι

την υγεία των φυτών.

Τοπικές αρχές
Ασφάλεια όταν το κλάδεμα γίνεται με σκάλα σε χάρη

στο σύστημα μεταφοράς που έχει στενή στο σώμα

εφαρμογή και στη δύναμη του εργαλείου, η οποία

μειώνει την ανάγκη χρήσης πριονιού.

Αμπελουργία
Ιδανικό για την αναγέννηση αμπελιών και το κλάδεμα

κλαδιών οπωροφόρων δέντρων (Guyot).

Δασοκομία
Ιδανικό για επιλεκτική εργασία στα δένδρα του

δάσους και για τον αποκλεισμό κλαδιών - υλοτομία.
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Το πολύ μαλακό καλώδιο

εισάγεται μέσω ενός εκ των

clip που έχουν τοποθετηθεί

στους ώμους για αυξημένη

ασφάλεια. Ιδανικό τόσο για

για δεξιόχειρες όσο και για

αριστερόχειρες.

AIRMESH υψηλής

τεχνολογίας, με

επικάλυψη φλις και

δράση κατά της

εφίδρωσης για καλή

κυκλοφορία του αέρα.

Ανθεκτικό στην

εντατική εργασία

κλαδέματος.

Αποσπώμενη θήκη.

Πρακτική τσέπη

αποθήκευσης.

Με στενή εφαρμογή για

ακόμα πιο εύκολη κίνηση.

Εξάρτηση
Ελαφριά και λεπτή.

POWERPACK FELCO 880
Ένα συμπαγές, ηλεκτρικό φορητό σετ για το FELCO 820 (εξάρτηση, μπαταρία,
περίβλημα ελέγχου και περίβλημα τηλεχειρισμού) πλήρως συμβατό με τα εργαλεία
FELCO 800 και FELCO 810. Πωλείται ως μέρος του στάνταρτ εξοπλισμού με το FELCO
820, το σετ αυτό μπορεί επίσης να πωληθε μεμονωμένα με το όνομα FELCO 880.



Πολύ ελαφριές μπαταρίες τεχνολογίας

πολυμερούς λιθίου (Li-Po).

Η μπαταρία, με το δικό της ηλεκτρονικό σύστημα,

είναι ένα πλήρως εναλλασσόμενο στοιχείο.

Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 1 ή 2

μπαταρίες, ανάλογα με το φόρτο εργασίας

(εκκρεμεί κατοχύρωση διπλώματος

ευρεσιτεχνίας).

Η αυτονομία μίας μπαταρίας ανέρχεται σε ½ ή 1

ημέρα ανάλογα από τη χρήση (προτείνεται η

χρήση δεύτερης μπαταρίας ανάλογα από τις

ανάγκες σας).

Ο φορτιστής φορτίζει τη μπαταρία μέσα σε 2

ώρες.

Χειρισμός και διαχείριση ψαλιδιού κλαδέματος.

Θύρα USB με την επιλογή φόρτισης, για

παράδειγμα από ένα κινητό τηλέφωνο.

Εύκολη πρόσβαση στα παρακάτω στοιχεία

ελέγχου:

- εκκίνηση/ σταμάτημα

- επιλογή/ ακύρωση επιλογών εργασίας (αναμονή

και ημι-ανοιγμα)

- ακύρωση της  "βήμα-βήμα" λειτουργίας

Ενσωματωμένη οθόνη που εμφανίζει πολλές

χρήσιμες πληροφορίες όπως:

- κατάσταση φόρτισης της κάθε μπαταρίας

- αριθμός τομών -κλαδεμάτων

- χρόνος χρήσης

- ποσοστό μεγάλων, μεσαίων και μικρών τομών

- αντιμετώπιση προβλημάτων...
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Μπαταρίες

Περίβλημα ελέγχου

Περίβλημα τηλεχειρισμού
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Βάρος ψαλιδιού κλαδέματος 980 g

Βάρος μίας ολοκληρωμένης μπαταρίας (με

καλώδιο και σύνδεση)
790 g

Βάρος περιβλήματος ελέγχου (με καλώδιο) 545 g

Βάρος εξάρτησης 920 g

Ισχύς λειτουργίας φορτιστή 90-250 VAC

Τάση μπαταρίας 37 VDC

Ισχύς μπαταρίας Λιθίου 2.5 amps/ώρα

Διάρκεια φόρτισης 2 ώρες

Μήκος ψαλιδιού κλαδέματος 290 mm

Αξεσουάρ
Προϊόντα για τον καθαρισμό
και την τακτική συντήρηση
των εργαλείων FELCO.

Εξυπηρέτηση Μετά την

Πώληση
Οι διανομείς του επίσημου δικτύου πωλήσεων

προσφέρουν μία ασύγκριτη εξυπηρέτηση.

Λεπτομέρειες σχετικά με την πλησιέστερη

επαφή FELCOtronic είναι προσβάσιμες στη

διεύθυνση www.felco820.com

Η συντήρηση του FELCO 820 είναι απλή, για

παράδειγμα, η λάμα μπορεί να αντικατασταθεί

χωρίς να ανοίξει το σώμα. Για τη διασφάλιση της

μεγάλης διάρκειας ζωής του ψαλιδιού

κλαδέματος, το μόνο που χρειάζεται είναι το

τακτικό ακόνισμα της λεπίδας, τακτικός  έλεγχος

ρύθμισης της κεφαλής κοπής και η εβδομαδιαία

λίπανση. Ο ετήσιος έλεγχος πρέπει να

διενεργείται από τους εγκεκριμένους συνεργάτες

μας.

Συντήρηση

Τεχνικές
προδιαγραφές

Λεπτό σώμα εργαλείου, φιλικό στο

χρήστη (από 36 mm)
Μικρομετρική ρύθμιση κεφαλής

κοπής

Λειτουργία

ημι-ανοίγματος

Δυνατότητα κοπής: από 1 έως 45

mm

Σκανδάλη με ελατήριο φιλική στο χρήστη



FELCO
 Ø κοπής σε mm 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-45

 Ø κοπής σε ίn. 0-0.2 0.2-0.39 0.39-0.59 0.59-0.79 0.79-0.98 0.98-1.18 1.18-1.38 1.38-1.77

820 * * ** *** *** *** *** **

810 * * * ** *** *** *

800 * ** *** *** ** *

800F *** *** ** *

800G * ** *** *** ** *

800M Κοπτική κεφαλή για οπλές ζώων.

Η προσφορά FELCOTRONIC
Με το FELCO 820, το εμπορικό σήμα μεγαλώνει την γκάμα των
ηλεκτρικών, φορητών εργαλείων. Η FELCO ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις όλων!

"Με παραγωγή μεγαλύτερη του ενός εκατομμυρίου λεπίδων

κλαδέματος ανά έτος και έχοντας δημιουργήσει περισσότερα από 30

εκατομμύρια ψαλίδια κλαδέματος από το 1945, η εξειδίκευση της

FELCO διασφαλίζει τέλεια ποιότητα κοπής. Αυτό είναι

αναγνωρισμένο σε όλο τον κόσμο από τους επαγγελματίες

κλαδευτές.

Με έδρα, από τη στιγμή της ίδρυσής της, στο

Geneveys-sur-Coffrane, στην καρδιά της Watch Valley, η FELCO

αποτελεί ένα διεθνές σημείο αναφοράς σε ότι έχει να κάνει με την

ποιότητα, την αντοχή και τη μεγάλη διάρκεια ζωής των εργαλείων

της."

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ ΚΟΠΗΣ FELCO



FELCO SA

CH-2206

Les Geneveys-sur-Coffrane

SWITZERLAND

T +41 328 581 466

F +41 328 571 930

info@felco.com

www.felco.com

90
41

3.
11

-V
04

/1
2-

E
L

Σφραγίδα διανομέα16


